
COMUNICADO

Informamos que as vagas previstas no EDITAL Nº 003/2022 - OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EAD NA GRATUIDADE DO SENAI CEARÁ foram preenchidas.
Ratificamos o disposto no referido documento:

4. DA MATRÍCULA

4.1. A inscrição deferida será convertida automaticamente em matrícula no curso escolhido. Esta
conversão será confirmada por e-mail ao candidato, no qual constarão as informações para acesso
ao curso através da plataforma virtual do SENAI Ceará.

4.2. O SENAI Ceará recomenda conferir eventualmente a caixa de lixo eletrônico ou spam.
4.3. O candidato que desejar retificar ou cancelar sua matrícula poderá efetuar solicitação por

meio do formulário https://app.pipefy.com/public/form/Y6prMs9_.
4.4. O participante que reprovar pelo menos uma unidade curricular do curso no qual se

inscreveu poderá perder a bolsa de estudos e ter sua matrícula cancelada e excluída.
4.4.1.O cancelamento disposto no item anterior não implicará em qualquer ônus financeiro

ao participante.

5. DA REALIZAÇÃO DOS CURSOS

5.1. A participação no curso é inteiramente gratuita.
5.2. Os cursos terão início a partir do dia 17/10/2022, com a realização da aula inaugural.
5.3. O período de 17/10/2022 à 23/10/2022 será reservado para a “Ambientação” do aluno na

plataforma, período no qual o participante receberá todas as informações sobre o
desenvolvimento da capacitação.

5.4. O aluno que não acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do SENAI Ceará
durante o período de Ambientação do curso poderá ter sua matrícula CANCELADA e sua
vaga poderá ser destinada a outro candidato interessado. Assim, novos participantes
poderão ingressar na turma.

5.5. O SENAI Ceará reserva-se o direito de adiar o início das aulas.
5.6. Os cursos serão realizados à distância e contarão com a mediação de um tutor, que fará

interação com a turma através da plataforma de EaD do SENAI Ceará. Se necessário, o tutor
poderá utilizar estratégias pedagógicas adicionais que visem o melhor desenvolvimento do aluno
no curso.

5.7. O participante terá disponível o e-mail senai.ead@educar.sfiec.org.br enquanto canal de Suporte
no uso da plataforma virtual.

Fortaleza, 10 de outubro de 2022.
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